Протокол
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СНЦ “Варна-Европейска младежка столица 2017”

На 30.07.2016 г. и 31.07.2016г. в СОК „Камчия” се проведе заседание на
УС на СНЦ “Варна-Европейска младежка столица 2017”.
На заседанието присъстват следните членове на Управителния съвет:
Лилия Еленкова - представлявяща сдружение „Идеа”,
Биляна Раева - представляваща Община Варна,
Веселин Илиев - представляващ сдружение „Национален младежки
форум”,
Магдалена Петрова - представляваща сдружение „Споделено работно
място - Варна”,
Здравко Василев - представляващ сдружение „Велоклуб Устрем”,
Диана Благоева - представляваща сдружение „Български червен кръст”,
Димитър Василев - представляващ сдружение „Български бизнес форум”
Членове на секретариата на СНЦ “Варна-Европейска младежка столица
2017”:
Мирчо Христов
Яна Събева
Представители на сдружение Варненски младежки фестивал:
Станислав Минев
Нора Стефанова

На заседанието присъства мнозинство от членове на Управителния съвет,
поради което същото може да взима валидни решения.
Заседанието на Управителния съвет се провежда по следния дневен ред:
Дневен ред:
1. Обсъждане на ключово направление (КН) Фънсити и ситуацията в
момента.

2. Обсъждане на всички останали ключови направления (2-14).
Разработване на правила за кандидатстване по КН и план за действие при
популяризирането им във връзка с концепцията на Варна 2017.
3. Обсъждане на бюджет за 2017 г.
4. Обсъждане на постъпили предложения за инициативи
5. Обсъждане за провеждане на Общо събрание на сдружението на 21
август.
6. Обсъждане на правила за мониторинг на програма „Варна - Европейска
младежка столица 2017“ - програмата за финансиране на КН от общината.

Заседанието се открива от изп. дир. на СНЦ “Варна-Европейска младежка
столица 2017”, с възможност за запитвания по дневния ред.
Веселин Илиев/представител на НМФ в УС/: За изясняване: Какви са
функциите на CHIT?; Каква е ролята на сдружението, общината,
младежките организации?
Биляна Раева: Сдружението реализира програмата на EMC. Община Варна
участва в Сдружението, чрез представител в мое лице. Общината има 1
глас в УС на Сдружението. 43% от финансирането на програмата е от
Община Варна. Сдружението се управлява от председател на УС и
изпълнителния директор.
Очаква се Сдружението да набере и външно финансиране.
Общината и Сдружението ще извършат конкурс по 8 от 14-те КН, за които
ще се разпишат критерии за оценка.
До 12.08.2016 г. трябва да са подготвени критериите и насоките за
кандидатстване.
На 29.07.2016г. е гласувано прехвърляне на собствеността на техникум
„Мара Тасева“, чиято сграда е предназначена за ЧМЦ.
Нора
Стефанова:
Приоритизирано
ли
е
в
общината
(по
дирекции)финансирането на младежки политики, с оглед на EMC 2017?
Биляна Раева: Средствата се ползват по общ фонд и единни критерии.
Веселин Илиев: Какви са правомощията на Сдружението, например, при
ЧМЦ?

Биляна Раева: Сдружението задава критерии, при които да се реализира
ЧМЦ. Изисква се ремонт на сградата, по дръжка и менажиране. Средствата,
които са предвидени в БидБук-а са недостатъчни за реализирането на
инициативата. Освен средства от общината, се очаква Сдружението да
реализира проекти за външно финансиране.

Здравко Василев: Всяко КН трябва да има координатор. Трябва да има
разписана координационна система, за да се работи добре.
Биляна Раева: Има отправено предложение от изп. дир. за съставяне на
работни групи.
Веселин Илиев: Водени ли са разговори за институционална
подкрепа/приоритизиране за дейности по инициативата EMC?
Биляна Раева: Провеждани са разговори, но следва да се разпише ясна
концепция и да се подаде към тях.
Нора Стефанова: През 2015г. са провеждани работни срещи на национално
ниво, за изнасяне на събития на територията на Варна и за национална
подкрепа, която да бъде под формата на различни ресурси:
-Ползване на рекламни материали
-Проектно финансиране
Разговорите остават на работно ниво.
Веселин Илиев: Всяко едно министерство може да бъде включено в КН. Би
могло Варна 2017 да промотира Пловдив 2019 (и обраното).
Биляна Раева:
Има предвиден бюджет по направление “Европейска столица на
културата“, който следва да бъде разходван и за останалите два града,
които са кандидатствали.
Нора Стефанова:
кандидатстване.

В

момента Пловдив

има отворени програми за

Веселин Илиев: Мога да направя комуникация с тях.
Здравко Василев: УС не разполага с достатъчно капацитет към момента.

Лилия Еленкова: Като говорим за капацитет трябва да го разглеждаме в
две направления: административен и политически. Организациите,
включително
НМФ,
са
добре
позиционирани
политически.
Административно следва да се изяснят конкретни ангажименти към
участниците.
Мирчо Христов: В обобщение:
Следва да се проведат разговори с младежките организации за включване
на техни проекти, финансирани от външни източници в програмата на
EMC. Относно бюджета за 2017г. - той ще стане ясен през февруари 2017,
след гласуване на ОбС-Варна.
Биляна Раева: За 2016г. има отпуснати 100 000 лв.
Яна Събева: Корпоративното финансиране трябва да започне от този
момент, тъй като компаниите оформят бюджетите си сега.
Нора Стефанова: За да има интерес, следва да има конкретно отправени
искания и концепции, както и ясно разписан мониторингов режим. Без
подкрепа от администрацията, от личен опит, нещата не се случват. През
2015г., след успешно проведени разговори с бизнеса, заради
административни несъответствия.
Мирчо Христов: Относно ЧМЦ има различни начини за финансиране и
функциониране, които също трябва да обсъдим.
Нора Стефанова:
ЧМЦ може да се финансира по няколко направления от националния
бюджет.
Биляна Раева: Общината дава милион и половина лева и предложението е
да се създаде общинско предприятие. Проектирането на сградата ще е в
края на годината.
Лилия Еленкова: Дори ЧМЦ да се случи в началото на 2018г. това е
положително.
Биляна Раева: В ЧМЦ ще се провеждат международни събития, като през
останалото време, за да има видимост, следва да се работи и под друга
форма.
Лилия Еленкова: Място за развитие на капацитета на младежкия сектор.

Мирчо Христов: Има провеждани разговори за сътрудничество с ЦРЧР за
сътрудничество. Има отправено искане за приоритизиране на средства по
Е+, които да бъдат съотнесени към Варна 2017.

По т. 1-ва от дневния ред:
На заседанието присъстват двама членове, представители на СНЦ ВМФ Нора Стефанова и Станислав Минев.
След изложение на позициите им и последвала дискусия, УС предлага на
Сдружение „Варненски младежки фестивал“:
1. ВМФ да предложи възможност за реализирането на фестивала в
парнтньорство със сдружение „Варна - EMC” през месец септември
или октомври, 2016г.
2. Сдружение „Варна - EMC” да бъде медиатор в отношенията между
членовете на сдружението и Община Варна.
УС даде срок до неделя, 31 август за обратна връзка от сдружение ВМФ
по предложените теми.
На 31 август, след постъпило становище от лицето за връзка с ВМФ, в
което се упоменава, че сдружение ВМФ остава със същата позиция и
отказва да организира младежки фестивал в партньорство с община Варна.
Имайки предвид гореспоменатото, УС на сдружение „Варна - EMC” взе
следното
РЕШЕНИЕ:
Като една от основните страни в процеса на реализирането на ключово
направление Фънсити +, сдружение „Варна - Европейска младежка
столица” ще предприеме действия за организирането на младежки
фестивал през 2016 г. като влезе в диалог с община Варна относно
възможностите за обезпечаване и реализиране на такова събитие.
По т. 2
След представяне на КН от изпълнителния директор, УС приема
единодушно решение:
До 2 август 2017г., всеки от членовете на УС да посочи по 2 КН, чиято
дейност да подпомага.

По т. 3
Бюджет 2017 е представен от изп. директор на Сдружението, без
постъпили коментари и възражения.
По т.4
4.1. УС приема единодушно предложение на Лилия Еленкова: „В края на
септември да се проведе голяма среща организирана от НМФ в
партньорство със сдружение „Варна - EMC” и други младежки
организации, с фокус върху дигиталните умения. Съгласуваме тя да се
състои във Варна“.
4.2 УС приема единодушно предложение за провеждане на среща на
МФПМВ. Тя следва да се проведе през месеците септември или октомври.
Срещата се организира, за да се актуализира Устройствения правилник за
приемане на правила за разходване на средства. Цел на УС е повишаване
на капацитета за провеждане политики на младежкия сектор.

По т. 5
УС няма допълнителни предложения по дневния ред на Общото събрание
на сдружението на 21 август 2016.
По т. 6
Отправени са изменения, допълнения и корекции на текстове от
„Правилник за реализиране на програмата на дейностите по основните
направления от апликационната форма за „Варна-Европейска младежка
столица 2017“, от Биляна Раева, Лилия Еленкова и Мирчо Христов.
УС приема единодушно предложените промени.
Представляващ
СНЦ
Европ^йска младежка

“Варнастолица

